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Дефиниција органске пољопривреде
Припремила: дипл. инж. Сузана Рашић
Органска производња све више добија на значају крајем прошлог и почетком овог
века као нови правац у производњи и потрошњи хране.Поред производње хране и очувања
животних ресурса, значајан фактор је и стварање профита, јер без тога нема ни производње
у дугорочном смислу.
Конвенционална производња или интензивна, како је зовемо у Србији, данас је
основ производње хране по релативно приступачним ценама за широке масе потрошача.Та
''савремена'' производња кроз увођење високих технологија у производњи, које
подразумевају савремену обраду земљишта, увођење високо родних сорти и племенитих
раса животиња уз коришћење минералних ђубрива, стимулансе и пестициде, даје високе
приносе који омогућавају стварање профита. Наведена начела такав концепт одржавају
више од 50 година упркос недостатку у погледу нарушавања еко сиситема, биодиверзитета
и здравља људи, због све већег присуства остатака непожељних једињења и тешких метала
у храни, земљишту и води.

Према дефиницији ФАО (Организација за храну и пољопривреду при УН) и
Светске здравствене организације, органска пољоприведа представља систем управљања
производњом, који промовише оздрављење екосистема укључујући биодиверзитет,
биолошке циклусе и наглашава коришћење метода које у највећој мери искључују
употребу инпута ван фарме.Према Organic Trade Associstion, органска пољопривреда је
целовит систем руковођења производњом, који промовише и подстиче здраве
агроекосистема, биодиверзитет, биолошке циклусе, биолошку активност земљишта,
једном речју, органска пољопривреда и органска производња подразумевају коришћење
метода и средстава која су у складу са природом и која је не нарушавају ни у ком погледу.

~2~

Пољопривредна саветодавна и стручна служба Ниш, д.о.о.
Основни принципи органске пољопривреде. Обзиром да се обавља непосредно у
природној средини, пољопривредна производња може имати пресудан (позитиван или
негативан) утицај на развој одређене агробиоценозе.Са циљем стварања довољне количине
хране конвенционална пољопривреда користи велики број агрохемикалија и на тај начин
ремети хармоничан живот у земљишту и квари његову порозну структуру.Производња,
биљна и сточарска, заснована искључиво на квантитету и максималној експлоатацији
природних ресурса, значајно доприноси деструкцији природне средине.Да би се смањила
еколошка деградација и поправио квалитет хране последњих година развила се органска
(еколошка, биолошка) пољопривреда.Иако систем органске производње постоји више од
80 година, тек средином осамдесетих година прошлог века добија на значају.Са овом
производњом су доминирајући економски принципи доведени у најбољу могућу
корелацију са еколошким захтевима.Органска пољопривреда значајно редукује употребу
синтетичких пестицида и ђубрива.На овај начин она дозвољава да природни закони
спонтано повећају приносе и отпорност гајених биљака на болести и штеточине, а као
крајњи производ добија се здрава храна.
Овај вид производње са заснива на правилној ротацији култура, плодност
земљишта се повећава ђубривима животињског порекла, легуминозама, зеленишним
ђубрењем, отпадним материјалима из сточарске производње, механичкој обради,
микробиолошким ђубривима, а заштита усева од напада штеточина, болести и јаке
закоровљености се решава биолошким пестицидима. Све ове компоненте потпомажу да се
одржи природна продуктивност земљишта и обезбеди снабдевање биљке хранљивим
материјама.Постоји много разлога зашто би се требало бавити органском производњом.
Неки од довољно јаких разлога су: овај начин производње штити будуће генерације, не
дозвољава хемикалијама да уђу у ланац исхране, штити здравље произвођача, помаже
малим фармама, повећава запосленост, подржава економију, штити квалитет воде, смањује
ерозију земљишта, штеди енергију, храна има бољи укус.
Забринутост за здравствену безбедност хране, као и стабилност већ угрожених
природних ресурса, основни су разлози интезивирања система еколошке пољопривреде у
последњих 10 година.Органска пољопривреда у први план истиче квалитет и безбедност
хране, за разлику од конвенционалне која има за циљ, да пре свега, повећа
продуктивности.Основни принципи органске пољопривреде почивају на принципима
одрживог пољопривредног развоја који подразумева управљање и очување природних
ресурса и усмеравање технолошког развоја ка задовољењу потреба садашњих и будућих
генерација.Органска пољопривреда може се успешно везивати за концепт
мултифункционалне пољопривреде и одрживи систем развоја где значајно место има
очување биодиверзитета и агробиодиверзитета.
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ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
Народна скупштине Републике Србије, 18.јула 2006. године усвојила је Закон о органској
производњи који је објављен у „Службеном гласнику“, број 62/06. Закон о органској
производњи и органским производима уводи национални знак за органске производе,
прописује услове и методе за заснивање органске производње, организацију за издавање
сертификата и ресертификата, поступак укључивања произвођача у органску производњу,
обележавање и декларисање органских производа као и промет истих.Тим законом је
предвиђено обележавање органске биљне и сточарске производње, постојање јединствене
евиденције, следљивости производа и сертификације усклађене са прописима ЕУ, што би
омогућило њихов извоз на страна тржишта.Нови закон омогућава развој пољопривредне
стратегије везаним за повећање конкурентности и развој села, освајању тржишта уз
повећани економски ефекат, повећање економске и еколошке одрживости, повећање
могућности за запошљавање тј.смањење сиромаштва, стратегије за развој локалног
одрживог развоја и националног програма за заштиту животне околине, као и смањењу
загађења, очувању воде, ваздуха, земљишта и агробиодиверзитета и рационално
коришћење природних ресурса.
Органска производња здраве хране намеће се као неминовност у очувању здравља
људи и у заштити животне средине кроз очување биодиверзитета.
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Производња фацелије у циљу повећања
потенцијалних извора пчелиње испаше
Припремио: дипл. инж. Иван Рангелов
Фацелија је врста легуминозних култура која може бити искоришћена као кабаста маса
у исхрани свих врсти преживара, за потребе зеленишног ђубрења, али пре свега
најзначајнија је као медоносна биљка. При квалитетној примени адекватних
агротехничких мера, као и повољним агроеколошким приликама у фенофази цветања,
може се очекивати принос меда и до 1т/ха.

Ова биљна врста не поставља посебне захтеве према типу земљишта, успева и на
земљиштима нешто слабијег бонитета. Погодна је за све терене различитих надморских
висина. Основну обраду земљишта за сетву фацелије треба обавити у јесење зимском
периоду, на дубину 25-30cm, да би се створили у пролеће повољни земљишни услови за
квалитетну предсетвену припрему земљишта и сетву фацелије. У колико се фацелија сеје
као пострни усев онда се основна обрада земљишта обавља плиће на око 15cm дубине, а
одмах након тога, што пре обављају предсетвена припрема и сетва, да се не би изгубила
корисна влага из земљишта. Препорука је да се у јесен обави и стартно ђубрење, да би се
минерална хранива благовремено разложила и на време била доступна биљци у току
вегетације. Зависно од садржаја минералних хранива у земљишту, препорука је да се у
заснивању фацелије земљиште обезбеди са око 40-60кг/ха фосфора и калијума. Како је
фацелија легуминоза то и није неопходно прихрањивање азотом већ у сетви унети око
40кг/ха азота. Примена стајњака у циљу поправке садржаја хумуса се препоручује под
предходну културу.
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Препорука је да се предсетвена припрема земљишта за сетву фацелије обави у јесењезимском периоду, да би се створили што повољнији услови за што ранију сетву чим време
дозволи, већ и почетком фебруара месеца. Фацелија се може сејати у току читавог пролећа.
Сетва фацелије обавља се житним сејалицама на међуредном одстојању од 12,5-25cm,
зависно од жељеног склопа. Норма сетве зависи од времена сетве и намене фацелије. За
прву рану сетву препорука је да се посеје 6-8кг/ха семена. За каснију сетву користи се 812кг/ха семена. Уколико је фацелија намењена искоришћавању за зеленишно ђубрење и
производњу сточне хране препоручује се нешто гушћа сетва, а у случају потребе за
пчелињу испашу и производњу семена циљ је да се добије што већи број цветних грана те
је потребно применити мању количину семена. Са аспекта потреба пчелиње испаше у
периоду кад нема много друге хране за пчеле, обављена су испитивања о могућности
озиме сетве, којом би се могло очекивати цветање пре појаве багремовог цвета када би
било значајно обезбедити цветну испашу. На основу многих искустава и могућности
презимљавања фацелије могуће је обавити јесењу сетву у првој половини октобра. Биљка
треба да уђе у зимски период у фенофази два до три пара листова када би била
најтолерантнија на ниске температуре. Улазак фацелије у поодмаклијој фенофази развоја
биљака у зимски период ризичан је за презимљавање. Искуства произвођача указују да ако
биљка у зимски период уђе у повољну фенофазу развоја може издржати голомразицу од 12oC, а под снегом и ниске температуре од -25оC. Биљке из јесење сетве у пролеће веома
рано цветају, почетком маја, месец дана пре биљака посејаних у пролећној сетви. То је од
веома великог значаја за пчелињу испашу у периоду кад нема другог извора хране до
појаве багремовог цвета. У јесењој сетви треба применити нешто више количине семена,
због опасности од већих голомразица, до 10кг/ха, али треба ипак напоменути да је јесења
сетва ризична, али може бити врло исплатива. Сетва фацелије обавља се на дубину од 2cm
и због тога је веома важна квалитетна предсетвена припрема, као за луцерку. Семе је врло
ситно, још ситније од луцерке, и с обзиром на малу сетвену норму препорука је да се пре
сетве умеша са песком или пшеничним гризом који је исте специфичне тежине као и семе
фацелије, да би се могло равномерније распоредити по читавој површини при сетви.
После сетве препорука је да се дрљачом или сетвоспремачем земљиште поравна а при
сувим условима обавезно је и ваљање. У почетку ницања фацелија је врло нежна и у
влажним условима може бити угрожена конкурентним коровским биљкама. После сетве а
пре ницања може се применити хербицид на бази а.м. С-метолахлор (Dual-Gold) који ће
успешно сузбити корове из семена, и тиме смањити конкурентност са коровским врстама.
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Оптимални рок за сетву кукуруза на територији
Нишавског округа
Припремио: Др Саша Станковић
Кукуруз је најзаступљенија а заједно са пшеницом најважнија гајена биљка, од свих
ратарских усева у нашој земљи. Сходно значају како за задовољење домаћих потреба тако
и потреба иностраног тржишта кукуруз спада у стратешке произоде наше ратарске
производње. С тога је главни циљ у производњи кукуруза постизање високих, стабилних и
квалитетних приноса.

Кукуруз је и ове године најзаступљенија и најважнија ратарска култура и на подручју
Нишавског округа. На територији Нишавског округа према плану сетве биће засејано око
40 000ха под кукурузом, што је на нивоу вишегодишњег просека. И ове године у систему
заливања биће мали удео посејаних површина али је све већа заинтересованост
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пољопривредних произвођача да ову културу сеју у систему заливања и тиме постигну
сигурне резултате приноса.
Оптимални рок сетве кукуруза за подручје Нишавског округа је половина априла. а
процена је да је на територији Нишавског округа посејано већ око 70% предвиђених
површина. Учестале суше које се понављају из године у годину и неповољно утичу на
производњу кукуруза и крајње резултате приноса, утицале су на померање времена сетве
кукуруза за почетак априла месеца. Недостатак падавина у пресудном делу вегетације у
току предходне сезоне и у току читаве вегетације у претпрошлој производној години, на
територији Нишавског округа, навеле су већину произвођача да пожуре са сетвом. Има и
примера да су поједини усеви посејани чак и крајем марта па су ови усеви кукуруза већ у
фенофази ницања или чак првог пара листова. Сетва кукуруза као најважнија пролећна
сетва овог пролећа је најранијарана сетва кукуруза на територији Нишавског округа.
Многи произвођачи су потражили савете о могућности, предностима и последицама раније
сетве, али већина је то самоиницијативно обавила без консултације стручњака. Повољни
агроеколошки услови, повољне температуре земљишта за сетву кукуруза и повољна
влажност земљишта измамили су наше ратаре да ризикују са ранијом сетвом кукуруза.
Шта ће бити са посејаним усевима? Овако рана сетва кукуруза велики је ризик за ово
подручје, због појаве касних пролећних мразева. Кукуруз у почетним фазама раста и
развића може толерисати приземне мразеве до -2оС. Међутим код усева који су посејани а
није дошло до кретања физиолошких процењса клијања, постоји опасност од могућег
труљења семена кукуруза услед дужег стајања у хладном и влажном земљишту. Рана сетва
може бити праћена и деловању бројних земљишних штеточина и фитопатогених
организама. Стога семе треба третирати инсектицидима и сејати нешто већу количину
семена, због могућег пропадања семена. Бројни истраживачи су у својим испитивањима
доказали да се добијају бољи и сигурнији приноси зрна кукуруза у ранијим роковима
сетве. Разлика у погледу приноса може бити и до 25% у ранијим роковима сетве у односу
на сетву кукуруза у оптималном року сетве. Дакле искуства произвођача у погледу брзог
губитка влаге у сетвеном слоју кукуруза и у погледу честих суша у току вегетације
оправдава ризик пољопривредних произвођача.
Сетву кукуруза и у овој сезони карактерише повећана цена семена, минералних
ђубрива, горива и мазива као и појединих хемијских средстава, у односу на предходне
сезоне. Општа је ситуација смањене и неквалитетне примене минералних ђубрива. Већина
произвођача не примењује или не примењује у довољној мери фосфор и калијум и ако се
зна да су земљишта ПОСЕБНО СИРОМАШНА ФОСФОРОМ. Многи произвођачи НПК
ђубрива примењују предсетвено или у самој сејалици што је неправилно, недовољно и
неефикасно. Покушавају да недостатак адекватне, правовремене и правилне употребе НПК
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ђубрива у стартном ђубрењу надокнаде неким фолијарним ђубривима што се неможе
упоредити са адекватном и правовременом минералном исхраном преко земљишта.
Препорука ратарима са подручја Нишавског округа је да се поштује оптимални рок
сетве кукуруза. За подручје Нишавског округа оптимални рок сетве је половина априла
месеца.
Фосфор и калијум у облику примене адекватне формулације НПК минералних ђубрива
заоравати у јесен на основу препорука по урађеним агрохемијским анализама земљишта.
Сходно постојећим резултатима највећег броја агрохемијских анализа земљишта, на
нашим теренима у земљишту нема довољних резерви фосфора и хумуса а калијума има у
довољним количинама, те треба у јесен заоравати минерална ђубрива са вишим садржајем
фосфора (у облику 150-200кг/ха МАП-а). Препорука је да се 2/3 од потребне количине
азота примене под предсетвену припрему земљипта а преостали део у прихрани усева. У
условима сувог ратарења сејати између 45-50 000 биљака по хектару и сејати хибриде
средње групе зрења. На земљиштима бољег бонитета, у условима наводњавања повећати
густину сетве и сејати приносније хибриде из касније групе зрења.
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Привредни и агротехнички значај пасуља
(Phaseolus vulgaris L Savi)
Припремио: дипл. инж. Иван Ерић
Пасуљ је култура која заузима значајно место у људској исхрани, јер спада у високо
вредне и квалитетне намирнице. Значај пасуља проистиче из хемијског састава зрна које
садржи у просеку 20-30% беланчевина, 55% скроба, 2,8% целулозе док је садржај
минералних материја 5%.
У исхрани људи употребљавају се зелене махуне (боранија) и семе од кога се справља
велики број јела. Остали део биљке-пасуљевина и љуске од зрелих махуна употребљавају
се за сточну храну и то пре свега за исхрану преживара (коза и оваца), али је хранљива
вредност и сварљивост доста мала. Могућност конзервирања махуна и зрна на разне
начине даје му изванредан стратешки значај као резервне намирнице. Пасуљ се
искоришћава у индустрији за производњу лимунске киселине, а брашно од зрна пасуља
додаје се у тестенине ради побољшања квалитета.
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Зрнене махунарке, па и пасуљ имају велики агротехнички значај. Захваљујући
квржичним бактеријама, које живе у симбиози на корену махунарки, врсте из ове фамилије
остављају земљиште обогаћено азотом, тако да је пасуљ квалитетан предусев за све
њивске биљке.
Највећи део површина под пасуљем јесу у здруженом усеву пасуља и кукуруза.
Последњих година све више смањују се површине под производњом пасуља. Највећи
разлог за то јесу смањени приноси због све учесталијих суша у периоду оплодње и
наливања зрна, производња се обавља углавном на ситном поседу индивидуалних
произвођача и ова биљка се у највећем обиму производи у здруженом усеву са кукурузом,
где преовлађују домаће слабо приносне сорте и популације. Недостатак пасуља на
тржишту, добра тржишна цена пасуља и све веће потреба за овом културом намећу значај
производње и повећање површина под овом културом и побољшање технологије
производње ове културе.
Биљка пасуља веома је осетљива на киселу реакцију земљишног раствора и на
заслањене типове земљишта. Пасуљу погодује неутрална реакција земљишног раствора.
Може успевати на различитим типовима земљишта и надморским висинама, али му
погодују терени виших надморских висина. Подводни терени и јако тешки типови
земљишта непогодни су за успешну производњу пасуља.
Пасуљ је веома осетљив на монокултуру, погодују му стрнине и кромпир као
предкултура а сам пасуљ добар је предусев већини ратарских и повртарских култура.
Основна обрада је најбоље да се обави у јесен на 30cm дубине. Предсетвена припрема
лаким дрљачама или сетвоспремачима, како би се избегло претерано гажење, кварење
структуре земљишта и непотребно губљење корисне влаге.
Основно ђубрење под основну обраду земљишта треба да обезбеди довољне количине
фосфора и калијума за пролећну вегетацију усева. Независно од садржаја фосфора и
калијума у земљишту, потребе пасуља за фосфором су 60-80кг/ха, калијума 80-100кг/ха и
азота 60-80кг/ха. Стога је препорука да се у јесен заоре 300kg//hа НПК- 8:16:24, под
предсетвену приперему земљишта унесе 200кг/ха НПК-(15:15:15) и 200кг/ха КАN-а или
120kg/hа уреје. Пасуљ јесте легуминозна биљка али му је неопходно у почетку вегетације
унети извесну количину азота.
Оптимално време сетве је половина априла месеца, кад температура земљишта
диостигне 12оC. Оптимална дубина сетве је 2-4 cm, на лакшим типовима земљишта дубље
а на тежим плиће. У зависности од крупноће семена и апсолутне тежине оптимална
количина семена је 100-150 kg/hа.
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Нега усева састоји се у међуредној култивацији усева у циљу побољшања ваздушног
режима земљишта. Третирање против корова може се обавити земљишним хербицидима у
периоду после сетве а пре ницања усева. Корекција се може извршити у току вегетације,
препаратима којим се могу сузбијати усколисни корови (Fokus ultra, Fusilаde forte) или
широколисни корови (Basagran или Galbenon). Веома значајно је превентивно се борити
бакарним препаратима против бактериоза, и успешно сузбити антракнозе пасуља и
пламењачу, посебно у условима учесталих падавина. Праћење појаве лисних ваши битно је
са аспекта њиховог сузбијања и у заштити од преносиоца вируса.
Жетва усева се обавља кад су махуне зреле, жуте боје још неотворене. Жетва може бити
двофазна, ради мањег осипања, косидбом и накнадном вршидбом. Вршидба се може
обавити машински или ручно млаћењем после гажења. Уколико је вршидба механизована,
да неби дошло до механичког оштећења зрна мора се смањити број обртаја бубња у
јединици времена и облагање радних делова гумом. Принос семена пасуља креће се 20002500кг/ха па и до 3500кг/ха, у бољим агроеколошким условима производње.
У Србији се селекцијом пасуља баве Институт за ратарство и повртарство Нови Сад,
Институт за повртарство Смедеревска Паланка и некад Центар за пољопривредна и
технолошка истраживања Зајечар.
Најпознатије и најзаступљеније сорте пасуља у производњи у Србији јесу: Бисер, Галеб,
Медијана, Панонски тетовац, Панонски и Побољшани градиштанац, Домаћи зелени,
Сремац, Медијана, Двадесетица.
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Појава луцеркине бубе
(Phytodecta fornicata)
Припремила: дипл. инж. Ана Милосављевић

Обиласком парцела под луцериштима на локалитету Горњи Крупац-општина Алексинац,
визуелним прегледом уочена је појава луцеркине бубе.
Луцерка се налази у фази интезивног пораста, висине 30 цм.
Луцеркина буба има једну генерацију годишње. Јавља се у годинама са топлим и умерено
влажним пролеће и то половином априла.
Луцеркина буба је слична бубамари, црвено-жуте боје с тим што на вратном штиту има
две тачкице ,а на покриоцу осам црних тачкица. Женка полаже јаја из којих се развијају
ларве. Штете причињавају ларве и одрасле јединке хранећи се лишћем луцерке .
Произвођачима препоручујемо да после првог откоса прате луцеришта и да се после обави
тертирање инсектицидима.

Луцеркина буба
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Оштећења од луцеркине бубе
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Пегавост лишћа вишње и трешње
(Blumeriella jaapii ; sin. Coccomyces hiemalis)
Припремио: дипл. инж. Миломир Маслаковић
Пегавост лишћа вишње и трешње је раширена у целом свету где се гаји коштичаво
воће. Позната је по разним именима: пегавост, решетавост или сачмавост. У Европи је
присутна од 50-их година прошлог века и изазива значајне штете како у производним
засадима ових култура тако и у расадничарској производњи.
Проузроковач болести је глива која напада многобројне гајене и дивље биљке из рода
Prunus. Посебно су осетљиве вишња, трешња и магрива (Prunus mahaleb L.). Осим ових,
гљива може да инфицира шљиву, кајсију и друге биљке из овог рода, док је бресква
отпорна према овом паразиту.
Код нас се болест јавља сваке године. У топлим и кишним годинама повољним за
ширење болести, крајем јула и почетком августа може доћи до потпуне дефолијације
нападнутих стабала. Сваке треће или четврте године болест се јавља у облику епидемија.
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Гљива углавном напада лист, ређе петељку листа или плода, сам плод као и
једногодишње изданке и гранчице. На лицу листа се јављају карактеристични симптоми у
облику ситних пурпурних пега, које се обично јављају крајем маја и почетком јуна. У
почетку се пеге слабо уочавају. Ткиво у центру пеге некротира, а касније испада. На
наличју листа пеге су мрке. У условима повећане влажности, на наличју листа се уочава
беличаста превлака коју чине репродуктивни органи гљиве. Заражен лишће пожути, па се
у неким крајевима болест назива „жути лист“. Често се жутило јавља на једној половини
лита, док друга половина задржава зелену боју, те је лист шарен. Услед превремене
дефолијације, формира се мање родних пупољака, а често долази и до поновног
олиставања. То доводи до изнуривања стабала па она теже подносе ниске температуре
зими.
Примарне заразе настају у фази прецветавања, некад и раније, уколико је период
цветања продужен и кишовит. На 16 – 19 °С симптоми се јављају за 5 – 6 дана. Примарне
инфекције настају када су обезбеђени следећи услови: присуство извора заразе (зрелих
аскоспора), развијени листови, влажност и температура. Након остварене примарне заразе,
на наличју зараженог лишћа формирају се плодоносни органи (конидије) који шире
секунарну заразу. У повољним условима, паразит се може развијати до краја вегетације,
што представља опасност за лисну масу и након бербе плодова.
Корисно је сакупљање и уништавање опалог лишћа. До сада нису створене отпорне
сорте трешње и вишње према паразиту, мада у испитивањима, у условима природне
инфекције, на сорти трешње Аугуст суприм и шпанској вишњи није констатована зараза.
Против пегавости лишћа потребно је извести заштиту у фази прецветавања. Након тога,
поновити третман још 1 – 2 пута у време интензивног пораста листа, у размаку 10 – 14
дана препаратима на бази а.м. каптан, додин, манкозеб, дитианон, прохлораз,
пропиконазол и др.
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